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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Žádost o poskytnutí informací
1.) Na dřívějších zasedáních ZO bylo zmíněno, že hřiště nemohlo být v době od
postavení po dobu 5 let pronajímáno žádnému subjektu, jelikož bylo postaveno
z dotací. Chtěl bych Vás tímto požádat o opětovné potvrzení tohoto tvrzení, či
jeho vyvrácení. Dále pokud by to bylo možné, chtěl bych Vás požádat o
informaci, jaké podmínky pro užívání hřiště vyplývaly ze skutečnosti, že bylo
financováno z dotací.
2.) Za druhé bych Vás chtěl požádat o veškeré materiály (dokumentaci, projekt…)
vzniklé v době přípravy, tak i samotného budování a následného dokončení
stavby a to i o materiály popisující finanční část, tedy o informace, ze kterých
je zřetelné, jaké výdaje byly vynaloženy za dané části stavby.
3.) Za třetí bych Vás chtěl požádat o informace, jak se pře výstavbě sportovního
hřiště postupovalo, zda byla vypracována nějaká studie na vliv této stavby na
přilehlé životní prostředí, a zda se do budoucna předpokládá rozšíření tohoto
zařízení, jak jste zmiňovala do médií v souvislosti s otevřením tohoto zařízení.
Pokud se s rozšířením do budoucna předpokládá, pak bych chtěl požádat o
informace, zda je již vyřešena otázka vlivu na životní prostředí z prvopočátku
stavby, nebo zda by tato studie musela proběhnout opakovaně pro část, která
by měla být dostavěna.
4.) Na závěr bych Vás chtěl požádat o informace související s tím, kdo stavbu
prováděl, zda celé zařízení vystavěla nějaká firma nebo bylo zařízení vystavěno
svépomocí a k této informaci bych Vás chtěl požádat opět o sdělení informace,
jaké výdaje byly vynaloženy za „práci“.
Žádá: Za lepší život v Kopřivné, o. s. IČO : 02329883, Kopřivná 13, 788 33 Hanušovice
Poskytnutá informace
Vážený pane, předsedo občanského sdružení ʺZa lepší život v Kopřivné ʺ,

Dne 18. března 2014 obdržel výše nadepsaný úřad Vaši žádost o poskytnutí informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).
V souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona jsme oprávněni požadovat úhradu nákladů v souvislosti s
poskytnutím informace a proto Vám v souladu s ust. § 17 odst. 3 zákona oznamujeme, že
budeme požadovat úhradu v celkové výši 125,- Kč: za pořízení fotokopií: formát A4
jednostranný 46 á 1,- Kč, formát A4 oboustranný 5 á 2,-Kč, formát A3 jednostranný 16 á 2,Kč, poštovné dle platného ceníku české pošty 37,- Kč, v souladu se zákonem a vnitřní
směrnicí č. 3/2013, která upravuje postup při poskytování informací dle zákona, včetně
sazebníku úhrad nákladů za poskytnutí informace.
Úhradu nákladů zašlete na č. 22225841/0100, VS: 872014, nebo osobně na pokladně
nadepsaného úřadu, nejpozději do 31. 3. 2014, aby mohl nadepsaný úřad odpovědět na Vaši
informaci v zákonné 15 denní lhůtě.
Poskytnutá informace odeslána dne 24. 3. 2014 datovou schránkou
Informaci vypracovala : Gerešová Jana, starostka obce

